
Обществена поръчка чрез процедура  публично състезание с предмет „Реконструкция на част от 

вътрешната водопроводна мрежа на гр.Белоградчик по улици Миджур, ул.Освобождение, 

ул.Никола Вапцаров, ул.Стара планина и локална улица в жк.Здравец” 

 

 

 

 

ОБОБЩЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ 
 

На техническа оценка на офертите, определена съгласно  

Заповед №726/07.08.2017 на Кмета на община Белоградчик 

 

 

УЧАСТНИК – „ПСТ – ГРУП”ЕАД, ГР.СОФИЯ, оферта с Вх. № 4060/04.08.2017 

 

Показател  ТО1 „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” 

от Техническа оценка на офертата, съгласно методика за определяне на комплексната оценка на 

офертите 

 

Оценители : 

1. Рени Христова Длъгнекова – 12 т. 

2. Милена Артинова Иванова – 12 т. 

3. Ангелина Иванова Георгиева – 12 т.  

4. Николай Светланов Димитров – 12 т. 

5. Инж. Иван Еремиев Каменов – 18 т.  

 

Оценките са определени съгласно индивидуален оценителен лист, попълнен от всеки оценител. 

 

Общ брой точки по показателя ТО1 „Организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката” – 13,20 т. 

 

 

Показател ТО2 „Срок за изпълнение” 
 

Предложен от участника срок за изпълнение – 45 календарни дни 
 

Предложен най-къс срок за изпълнение – 45 календарни дни 
 

 

ТО2 = C (min) x 14 =  ( 45 ÷ 45) х 14 = 14 т 

              C  (n) 
 

 

Обща техническа оценка на участника „ПСТ – ГРУП”ЕАД, ГР.СОФИЯ – 27,20 т.  

 

 

УЧАСТНИК „КИД ПЛЮС” ЕООД, ГР.ВИДИН, оферта с Вх. №4066/04.08.2017 г. 

 

Показател  ТО1 „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” 

от Техническа оценка на офертата, съгласно методика за определяне на комплексната оценка на 

офертите 

 

Оценители : 

1. Рени Христова Длъгнекова – 36 т. 

2. Милена Артинова Иванова – 36 т. 
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3. Ангелина Иванова Георгиева – 36 т.  

4. Николай Светланов Димитров – 32 т. 

5. Инж. Иван Еремиев Каменов – 36 т.  

 

Оценките са определени съгласно индивидуален оценителен лист, попълнен от всеки оценител. 

 

Общ брой точки по показателя ТО1 „Организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката” – 35,20 т. 

 

 

1. Показател ТО2 „Срок за изпълнение” 
 

Предложен от участника срок за изпълнение – 45 календарни дни 
 

Предложен най-къс срок за изпълнение – 45 календарни дни 
 

 

ТО2 = C (min) x 14 =  ( 45 ÷ 45) х 14 = 14 т 

              C  (n) 

 

 

Обща техническа оценка на участника „КИД ПЛЮС” ЕООД, ГР.ВИДИН – 49,20 т.  

 

 

 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ: 

 

 

Председател: …………………….. 

                       (Р. Длъгнекова) 

 

 

 

Членове: 1.……………….. …………                        2. …………………….…… 

                  (Милена Артинова Иванова)                              (Ангелина Иванова Георгиева) 

 

 

3. ………………………………………………..                                    4. ……………………………………………….. 

   (Николай Светланов Димитров)                                          (инж. Иван Еремиев Каменов) 

 

 

/Налице са положени подписи като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 

от Закона за обществените поръчки във връзка с чл.2 и чл.23 от Закона за защита на 

личните данни/ 


